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 25/8/2020נכון לתאריך:       תקנון קורונה - מקיף ה' אשדוד 
מייחלים ו, , מתרגשים ומצפים לפגוש אתכם ואתכןצוות מקיף ה' אשדודלקראת שנת הלימודים החדשה שבפתח אנו, 

מכתיבה לנו קצב התקופה  ,הכרנו. אנו עדיין בתוך תקופת הקורונה, תקופה שלא איכותיתלהתחיל את השנה ברגל בטוחה ו
מתחייבים שנעשה כל שנוכל לצמצם . כמילות השיר, והשנה אף יותר, השנה מתחילה עם הרבה סימני שאלה. אנו חיים אחר

אך מתכוננים לפתוח שנה בצורה בטוחה, נעימה וטובה  במקיףאת אי הוודאות ולהיות לכם לעוגן בתקופה המורכבת הזאת. 
 מוגנות מקסימלית לתלמידים ולצוות כאחד. על מנת ליצוריחד עם זאת מוקפדת 

חשוב לנו לומר כי הקדשנו מחשבה רבה כדי ליצור סביבה מוגנת ככול הניתן, על פי ההנחיות המדוקדקות של משרד הבריאות, 
ולזכור   והשקענו עבודה רבה בהתאמת התכנים הלימודיים למציאות החדשה. אנו מזמינים אתכם לקרוא בעיון את ההנחיות

כם ובשאלותיכם. צוות המקיף, ישמח להתייחס בכובד ראש לכול עניין לטובת רווחתו הנפשית ישתוכלו תמיד לשתף בחששות
 ו/או מי מאנשי צוות ההוראה והמנהלה. והפיסית של ילדיכם

 כללים מחייבים: -התנהגות והתנהלות / אורחות חיים 
 מחויבות ביה"ס:

הקפדה על הנחיות משרד הבריאות בדגש על מסכות, ריחוק חברתי ושמירה על היגיינה. כמו כן, מערכת החינוך תפעל תוך 
יש להקפיד על ריחוק בין התלמידים בהפסקות ובזמן השיעורים, על ריחוק בין המורים בחללים המשותפים, ועל הפרדה בעת 

וך המקיף ובמסגרות המשלימות תתבצע למידה במרחבים הפתוחים ובפעילויות החוץ. הפעילות הלימודית שתתקיים בת
 בהתאם למסמכי אורחות החיים המחייבים.

על על פי העקרונות והקווים המנחים לאורחות החיים: דאגנו להכין את המבנה והתשתיות וביה"ס פ – תחזוקת הניקיון
או אביזר שהתלמידים  לחזרת התלמידים ללימודים. ניקוי: השירותים, הכיתות, המסדרונות, המעקות, הידיות וכל מתקן

הוצבו ערכות  – הוההיגיינהוגדרו שגרות להבטחת השמירה על כללי הניקיון  .נוהגים לגעת בהם בשגרת הפעילות הלימודית
חיטוי ודליי מגבונים בכל כיתה ובמסדרונות ביה"ס. הוצבו פחי אשפה במידה מספקת. הוצבו סבוניות ונייר ניגוב בחדרי 

הוצבו, במקומות בולטים, שלטי הסבר הכוללים, בין השאר, תרשימים המנחים כיצד לשטוף ידיים חבישת  .השירותים
 מסכות ועוד. יתבצע ניקיון בכל שטח המקיף בסוף כל יום פעילות.

 )מרחק, מסיכה ושטיפת ידיים(: ממ"שעל פי ראשי התיבות  –מחויבות אישית מכלל באי ביה"ס 

 .טר בין אחד לשנימ 2שמירה על מרחק  -מרחק  .1
 עטיית מסיכת פה ואף בכפוף להוראות משרד הבריאות: -מסיכה  .2

תנאי כניסה  –תלמידים, עובדי הוראה ואנשי מנהלה נדרשים להגיע למוסד החינוכי עם מסיכת פה ואף  .א
 למקיף.

  בכלל המרחב הבית ספרי, בזמן השיעור ובמרחב הציבורי –חובה מלאה ורציפה  .ב
בחבישת מסיכה: המורה בזמן העברת השיעור, התלמידים בעת פעילות הכרוכה מקרים בהם אין צורך  .ג

במאמץ פיזי כדוג': שיעור חינוך גופני, עבודה בחווה חקלאית וכד, המופיעים כזמרים/שרים 
במקהלה/מנחים הנדרשים לדבר בפנים גלויות מורשים להוריד את המסכה לזמן הפעילות בלבד ותוך 

 מטר מהשורה הקדמית של המשתתפים באירוע. 2הקפדה על שמירת מרחק של 
  היגיינה אישית/שטיפת ידיים .3

יש לוודא כי התלמידים ישטפו ידיים מיד בהיכנסם למוסד החינוכי ולהנחותם לגשת ישירות לכיתה שנקבעה  .א
 להם מראש בכדי למנוע התגודדות התלמידים במסדרונות וכד.

ידיים, לעיתים תכופות במהלך יום הלימודים, תוך הקפדה יתרה על התלמידים והצוות להקפיד על שטיפת  .ב
 לאחר שימוש בשירותים, ולפני החזרה למרחב הציבורי

על התלמידים לאכול בכיתת הלימוד, כל אחד ליד שולחנו, תוך הקפדה על שטיפת  -הפסקת אוכל/ארוחות  .ג
זרוק את שאריות המזון בפחי ידיים לפני ואחרי ואיסוף אשפה. על כל תלמיד לנקות את שולחנו ויש ל

 בתום הארוחה יש לרחוץ ידיים במים וסבון .האשפה. אין להסתובב עם אוכל מחוץ לכיתת הלימוד
 .אין להעביר ציוד אישי או אחר מתלמיד אחד לשני .ד
 חיבוקים, לחיצת ידיים וכיו"ב. –יש להימנע ממגע פיזי  .ה
 ן האישי.על התלמידים לדאוג לניקיון כללי באזור הישיבה והשולח . ו
שימוש במתקני מים קרים )קולרים(: יש להקפיד לשתות ללא מגע בפיית הברז ולמלא בקבוקים ללא מגע  .ז

 עם הברז. 
על התלמיד לדווח על כך מיד למחנך/ת שתעדכן מיידית  -במידה ותלמיד יחוש ברע במהלך יום הלימודים  .ח

 הבריאות העדכניים ויידע מידית את ההורים.את הנהלת ביה"ס. ביה"ס יפעל בהתאם לנהלי משרד 
 קובץ שיתופי. –חובה להודיע על כל תלמיד/איש צוות שנכנס לבידוד  .ט
 תגבור המודעות והעלאת המוטיבציה בקרב התלמידים לגלות אחריות ושמירה על ההנחיות. .י
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 נהלי הכניסה למקיף:
ם מקרה וזאת על מנת למנוע את התפשטות חל איסור מוחלט על כניסה ויציאה של הורים/מלווים בית הספר בשו .1

 הנגיף.
 הקפדה על מניעת התקהלות בכניסה/יציאה. .2
הטופס  –הצגת "הצהרת הבריאות" יומית תוך רישום תאריך עדכני ללא מחיקות, חתומה על ידי אחד ההורים  .3

תסמין נשימתי  משמש הצהרת הורה, כי אין לו ולילדו תסמינים הקשורים בקורונה )שיעול, קושי בנשימה או כל
אנו בבוקר הפעילות, והתלמיד אינו מחויב בבידוד.  38אחר(, שנערכה מדידת חום טרם ההגעה, לא נמדד חום מעל 

. ניתן למלא את הצהרת מבקשים את הקפדתכם ההורים על מדידת חום כאמור וחתימה על הצהרה זו מדי יום ביומו
דיווחי משו"ב, או באופן ידני באמצעות הצהרה מודפסת בית ספרית.    אפליקצייתהבריאות בדרך מקוונת באמצעות  

ההורים מתבקשים לדווח, בהקדם האפשרי, אם מחמת אי עמידה בתנאי הבריאות או כל סיבה אחרת,  -ההורים 
שעות נוספות אחרי שהחום  48קיימת מניעה להגעה של ילדיהם לביה"ס. ילד שהיה לו חום נדרש להישאר בבית ל

 ירד.
 

 למידה:
 הגדרת מושגים: -למידה  .1

 למידה בביה"ס. –למידה פיזית  .א
 למידה מרחוק: .ב

i. שיעור מקוון לכלל הכיתה/קבוצה/מגמה בו זמנית באמצעות הרשת. ובשנת הלימודים  – סינכרונית
 הקרובה דרך כלי "הכיתה המקוונת" בתוך מערכת משו"ב.

ii. למידה אישית באמצעות ביצוע מטלות שתוערכנה על ידי המורה וישמשו כחלק  – סינכרונית-א
 מחייב ובלתי נפרד מציון ההערכה התקופתי/סופי.

 ווה הלימודים המאושר על ידי משרד החינוך ומשרד הבריאות אנו נדרשים לקיים את ההנחיות הבאות:על פי מת .2
 תלמידים בלבד(. 21תלמידים בכיתת לימוד )יתכנו אישורים לעד  18למידה בקבוצות למידה של עד  .א
 ...מעקב נוכחות, השתתפות, הגשת מטלות, ביצוע משימות –חובת התייצבות ללמידה מכל סוג שהוא  .ב

המשמעות היא תכנית למידה כיתתית עד לכדי תל"א )תכנית למידה אישית לכל תלמיד ותלמיד...(, על כן,  -אחריות   .3
 נדרשת אחריות:

 אחריות מחנכ/ת, אחריות מורה מקצועי/ת. –צוות ההוראה  .א
הגורמים נדרשת אחריות תלמיד. אחריות התלמיד תיבחן באופן שונה בין תלמיד לתלמיד ועל פי  –התלמיד   .ב

 הבאים:
i. .ההיכרות המוקדמת האישית עם התלמיד 
ii.  בגרות ובשלות למול שכבת הגיל )האחריות שתידרש ותיבחן מתלמיד חט"ע תהיה שונה בתכלית

  מזאת בחט"ב(.
 כללי התנהגות בשגרת לימודים .4

ככלל, הפעילות תתקיים בכיתות/קבוצות קבועות עם סגלי הוראה קבועים למעט במקרים של החלפה  .א
 קבצות, מגמות וכדבה

 .בזמן הלמידה ישבו התלמידים במרחק זה מזה וככל הניתן, כל תלמיד ישב בשולחן נפרד .ב
ניתן להשתמש בחדרי הספח )ספרייה, מעבדה, סטודיו, מרחב מוגן ועוד( ובתנאי שבחדר יש  -חדרי ספח  .ג

 חלונות לאוורור.
  :זמן ההפסקה .ד

i. וחצרות משחקים קבועים ככל הניתן,  היציאה להפסקה תהיה באופן מדורג ו/או במתחמים
 לכל כיתה/קבוצה בהתאמה ובמגבלות גודל שטח ביה"ס.

ii.  בעת משחקי חצר ופעילות ספורט וכד' יש להקפיד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק בין
 אדם לאדם.

iii. .בחזרה מהפסקה, על התלמידים להקפיד על שטיפת ידיים, טרם הכניסה לכיתה 
בכיתות ובחדרים: ניתן להפעיל מזגנים באופן מלא, מומלץ להשאיר את החלון פתוח לאוורור הפעלת מזגנים   .ה

 במידת הצורך, במידה ואין יכולת לפתוח את החלון, המזגן יכול לפעול גם בחלון סגור.
מסיכה במהלך השיעור, ניתן לקיים כל פעילות ספורט ובלבד שתהיה  לעטות האין חוב -שיעורי חינוך גופני  .ו

פדה על שטיפת ידיים לאחר הפעילות, בעת פעילות ספורט וחינוך גופני הדורשת מגע כמו משחקי כדור, הק
משחקי תנועה וכד' יש להשתדל לשמור על מרחק בין אדם לאדם, בפעילות מועדון הספורט הבית ספרי 

 ונבחרות בית הספר, האימון יתקיים בקבוצות קבועות של תלמידים/ספורטאים.
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  .ת יתקיימו בהתאם להנחיות אגף על יסודי ואגף בחינוך שיפורסמו מזמן לזמןבחינות בגרו .ז
תלמיד מותר בתוך המוסד החינוכי באופן מדורג תוך הקפדה על מרחק, מסיכה  -הורה  -מפגש מורה  .ח

 והיגיינה בהזמנה מראש ובמקרים חריגים בלבד.
 אסיפת הורים כללית תתקיים באופן מקוון ברמה הכיתתית. .ט

 
 למידה מרחוק:כללי ה .5

באחריות התלמיד להצטייד  -הכיתה/קבוצה/מגמה בזמן אמת על בסיס הרשת( )כלל  למידה סינכרונית .א
בסיסמת הזדהות אחידה, שתשמש אותו לכניסה למשו"ב, ל"פורטל תלמידים" וכיוצ"ב. תלמיד הנתקל 

  של משרד החינוך. בקשיים חייב לפנות לעזרה למחנך/ת הכיתה או לעזרה טכנית לתמיכת הזדהות אחידה
על התלמיד לבדוק את תקינות הציוד הנחוץ ללמידה מרחוק )מחשב, אוזניות, מיקרופון, מצלמה(. במידה  .ב

 לעדכן את מחנך הכיתה, שיידע את הנהלת בית הספר. –ואין לתלמיד הציוד הנדרש 
הופעה מכבדת, להקפיד על על התלמיד להיות נוכח בזמן, להקפיד על  – דין שיעור מקוון כדין שיעור רגיל .ג

כללי התנהגות נאותים, לפתוח מצלמה, להתמקם בסביבת עבודה ולהצטייד בחומרי הלימוד שהמורה 
 מבקש.

 נותן -שהמורה מטיל פעילויות /על התלמיד לבצע את כל המשימות -(עצמית)למידה סינכרונית -למידה א .ד
כל  במטלות אלה. הישגיובין היתר, על בצורה מיטבית ולעמוד בלוח הזמנים. הערכת התלמיד תתבסס, 

 , וההערכה הסופית תתבסס על כלל הציונים.למידה עצמית תהיה עם ציון/ הערכה
 אתמחנך/ת מחוייב לעדכן ה משו"ב.מערכת יעשה באמצעות ו ותפקודהתלמיד נוכחות יום יומי של דיווח  .ה

פלנה אל מול הנהלת ביה"ס ההיעדרויות תטו אודות היעדרויות תלמידים. –מנהל/ת שכבה + יועצת 
  והקב"סית.

 
 

תקנון זה מחייב את כלל באי ביה"ס, צוות בית הספר יפעל לקדם תחושה של מוגנות לצד תחושה של חוויה לימודית מהנה 
כל המידע החיוני עבורכם מפורסם ומתעדכן מזמן לזמן   .באמצעות הזדמנות למפגש חברתי, קשר רציף עם התלמידים ועוד

 ."קורונה עדכונים" –ביה"ס, תחת הלשונית באתר 
 

 .תודה על שיתוף הפעולה
 
 
 
 

 שלומי  פייער
 מנהל המקיף

 
 


